Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Kriminologi: Har afholdt forelæsninger for sociologistuderende med fokus på at give de studerende forståelse af
kriminalitetsstatistikker, konflikt- og stemplingsteori og indblik i udviklingen og indholdet af kriminalitetspolitikken i DK historisk og frem til i dag.
Mobilitetssociologi: Har afholdt forelæsninger, der introducerer by- energi- og miljøingeniører til mobilitietssociologisk teori
og metode. 1. Mobilitetens kontekst og grundbegreber 2. Mobilitetens produktion og forbrug: Introduktion til forskellige
mobilitetsforståelser og - teorier. Derudover har jeg afholdt workshops med de studerende med temaer som: 1. Mobilitet
som samfundsparadigme. 2. Årsager til mobilitet.3. Mobilitetens sociale og rumlige konsekvenser.
Forskningsdesign og metode: Introduktion til forskningsdesign og metode for by-energi- og miljøingeniører.
Vejledning: Har bred erfaring med at vejlede studerende på bachelor- og masterniveau på uddannelser som sociologi, by-,
miljø- og energiplanlægning, arkitektur og design samt udannelse til trafik og vejingeniør.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Semesterkoordinator på BEM4, Mobilitetssociologi-semester på AAU CPH

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Adjunktpædagogikum januar 2019, optaget.
Ph.D. kursus i undervisningspædagogik for universitetsundervisere, Center for Undervisningspædagogik, AAU, 2006.
Kursus i præsentationsteknik og gennemslagskraft, DJØF, 2005.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Undervisningens Dag 2018, deltager

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Brown Bag Seminars, C-MUS: Tilrettelæggelse af fremlæggelsesseminarer for forskere 2009
Avanceret metode til trafiksikkerhedsstudier, Uddannelsen til Vej- og Trafikingeniører 2018

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
Positive studenterevalueringer afundervisnings- og vejledningsaktiviteter

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning
og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på
undervisningsevalueringer m.v.
Jeg brænder for at undervise og nyder, når mine studerende får aha-oplevelser, når jeg kan mærke at de rykker fagligt.
Jeg søger løbende at ændre og udvikle mine undervisningskompetencer og benytter mig i stigende grad af grafisk
faciliteret undervisning og vejledning. Jeg ser frem til at skulle under adjunktpædagogikum, så jeg kan udvikle mine
undervisnings- og vejledningskompetencer yderligere.

8. Andet.
Har som visiting Ph.D. bidraget med Open Seminar for studerende og forskere i Center for Mobilities Studies, Lancaster
University.

